
 

27. november 2017 

 

Kontaktperson 

Flemming Ipsen 

E-mail: flei@furesoe.dk 

Tlf.: 72 35 54 54 

 

www.furesoe.dk/erhverv 

Referat 

Forum: EKU - Erhvervskontaktudvalgsmøde 

Tid: 23. november 2017 kl. 8:00 – 10:00 

Sted:  Furesø Kommune, Stiager 2, 3500 Værløse 

Multisalen 

 

Deltagere  

Erhvervsrepræsentanter 

Næstformand EKU, Furesø Industriforening, Solveig Bisgaard 

Furesø Erhvervsforening, formand Mikael Boutrup 

Farum Bytorv, centerchef Lisette Thamdrup  

Værløse Bymidte, bestyrelsesmedlem Camilla Hovard  

KolleKolle, direktør Berit K. Leth  

Aasted, direktør Christian Aasted  

Expo Viva, direktør Eva Vedel 

Hareskov Elektric, direktør Jesper Glyb  

Torben Bo Toft Christensen, Smagen af Furesø 

Afbud 

FC Nordsjælland, næstformand Allan K. Pedersen 

 

Furesø Kommune 

Borgmester Ole Bondo Christensen 

Formand Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Preben S. Pettersson 

Formand Miljø-, Plan- og Teknikudvalget John Ingemann Allentoft 

Byrådsmedlem Gustav Juul  

 

Kommunaldirektør Christine Brochdorf 

Velfærdsdirektør Niels Milo Poulsen 

By- og Kulturdirektør Niels Thygesen 

Jobcenterchef Flemming Sommer 

Erhvervskonsulent Flemming Ipsen 

Sekretær Ulla Merete Riel 

 

1. Godkendelse af referat 
Solveig Bisgaard erklærede, at hun er fejlciteret i referatet, blandt an-

det vedrørende Huset Responsum, og udtrykte sin utilfredshed med, 

at referatet blev udsendt for sent. Borgmesteren beklagede den sene 

fremsendelse. 

 

2. Emner fra Erhvervsforeningerne 
Furesø Kommunes oplæg udsendes med referatet. 

 

- Huset Responsum – Iværksætterhus 

Huset Responsum fik aldrig den forventede effekt v/Flemming Ipsen 
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Har vi behov for et iværksætterhus i Furesø, hvad skal der til for at det 

bliver en succes? 

 

Der var enighed om, at der er behov for et iværksættermiljø, og der blev 

nævnt flere fordele: synergi mellem iværksætterne, sparring, erfaringsud-

veksling, rådgivning og ikke mindst det sociale aspekt. I den forbindelse 

blev det foreslået eventuelt at etablere det på færre kvadratmeter, så der 

kommer et tættere miljø, også selvom der er perioder, hvor alt ikke er ud-

lejet. Desuden er prisen et issue. 

Det er vigtigt at finde frem til det præcise behov, og det blev aftalt, at er-

hvervsforeningen laver en rundspørge blandt medlemmerne. 

 

- Kalenderkoordinering 

Kalenderkoordinering – Hvordan kan vi skabe en fælles platform for 

koordinering af møder/aktiviteter, så vi undgår overlap? 

 

Solveig Bisgaard foreslog, at alle erhvervsarrangementer meldes ind til 

Flemming Ipsen, som koordinerer, så der ikke sker overlap. 

Christine Brochdorf oplyste, at den eneste mulighed for en fælles plat-

form p.t. er Kultunaut, hvor alle kan følge med. I løbet af 2018, hvor Fu-

resø Kommune får en ny hjemmeside, får vi mulighed for en fælles plat-

form, hvor vi kan koordinere internt. 

Flemming Ipsen bemærkede, at Furesø Kommune servicerer alle slags 

virksomheder, og at forskellige arrangementer kan have forskellige mål-

grupper. 

Solveig Bisgaard og Mikael Boutrup vil gerne melde foreningernes ar-

rangementer ind til Flemming Ipsen, så man undgår sammenfaldende ar-

rangementer. 

Ole Bondo Christensen opsummerede, at vi – kommune og erhvervsliv – 

fremover informerer hinanden gensidigt, og at Flemming Ipsen koordine-

rer, men at der godt kan være flere arrangementer samtidigt. 

 

- Orientering om Furesø Kommunes henvendelse om Fin-

gerplanrevisionen 

v/by- og kulturdirektør Niels Thygesen 

 

Solveig Bisgaard ville gerne være orienteret om Fingerplanen, før Furesø 

Kommunes forslag blev fremsendt. 

Jesper Glyb spurgte til det særlige forhold, at S-banen fra Fiskebækken 

til Farum Station er énsporet. Niels Thygesen oplyste, at Furesø Kom-

mune er gået ind i et regionalt prioriteret projekt om opgradering af S-
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togsnettet til metrolignende forhold. Opgraderingen vil forudsætte, at der 

er to spor ind til Farum Station. 

 

- Orientering om det fortsatte arbejde med etablering af en Er-

hvervsskole i Furesø Kommune  

v/velfærdsdirektør Niels Milo Poulsen   

 

Ambitionerne om en erhvervsskole i Furesø Kommune er intakte, og for-

valtningen arbejder med at finde styrkepositionerne. 

 Udskolingsklasserne tilbydes fra medio 2018 et introducerende 

forløb til erhvervsrettede uddannelser: Forløbet får fokus på 

entreprenørskab og innovation. Målsætningen er at få flere unge i 

gang med en erhvervsuddannelse 

 Kommunen samarbejder med Filmstationen om en filmuddannel-

se 

 Der er aftaler med erhvervslivet om praktikforløb til erhvervsud-

dannelserne 

 Task Force/Advisory Board er under udarbejdelse 

 Dynamisk samarbejde mellem skolerne og Hareskov Elektric og 

Kollekolle. 

 

Folketinget har indgået aftale om en forberedende grunduddannelse 

(FGU) for ”de svage unge”, og kommunerne får et udvidet ansvar for de 

unge efter folkeskolen. Furesø Kommune vil byde ind på at få en afde-

ling af FGU til Furesø. Dette koordineres dog mellem alle kommunerne i 

hovedstadsområdet. 

Vi har gode erfaringer fra Egeskolen, som er den mest populære 10. klas-

se på Nordsjælland. Egeskolen har 150 elever fra Furesø og Rudersdal 

kommuner. 

 

Solveig Bisgaard foreslog at spørge dem, der dropper ud af uddannelses-

systemet, hvad de gerne vil – hvad skal vi satse på?  

Ole Bondo Christensen oplyste, at alle udskolingselever kommer gennem 

et erhvervsforløb. 

Jesper Glyb bemærkede, at der er brug for mere end et grundforløb.   

 

3. Orientering fra Furesø Kommune – Bilag vedlagt 

 - Møder i erhvervsområder - opfølgning 

 - Status hensigtserklæring Dækningsgift/arbejdspladser 

 - Beskæftigelsesplan 2018 

 

Forslag til fremtidige emner på EKU møder 

- Samlet trafikplan for Furesø 
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- Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken udløber med udgangen af 

2018 

 

Solveig Bisgaard spurgte, om der kommer nye skilte inden 2018, og 

om der kommer en ny trafikplan i 2018. 

John I. Allentoft bemærkede, at vi altid har haft trafikplaner, som 

håndterer fremkommelighed, miljø, æstetik m.v. En ”ny” trafikplan er 

således en udvikling af tidligere planer i en fortløbende proces. 

Solveig Bisgaard ønsker en overordnet trafikplan, der analyserer tra-

fikken – hvor kommer den fra, hvor kører den hen – og nævnte blandt 

andet Farum Hovedgade som et eksempel, der efter Solveig Bisgaards 

mening ikke blev håndteret tilfredsstillende. 

John I. Allentoft oplyste, at vi har kigget rundt og set på helheden, 

idet det er nødvendigt at tænke inter-kommunalt. 

Elisabeth Wolstrup Gadegaard oplyste, at kommunen er med i et net-

værk i hele regionen, der bl.a. koordinerer trafikplaner på tværs af 

kommunerne. 

Lisette Thamdrup bemærkede, at problematikken med bløde trafik-

aner/lastbiler skal håndteres, eksempelvis på Lejrvej og Farum By-

torv. 

 

Solveig Bisgaard spurgte, om der kommer nye lokalplaner, eller om 

vi beholder de gamle, hvor der ikke må bygges i højden af hensyn til 

indflyvning til Flyvestation Værløse. 

Niels Thygesen bemærkede, at det langt fra er alle højderestriktioner, 

der skyldes flyvestationen. Forvaltningen arbejder med en revisi-

on/fornyelse af den ældste lokalplan for Kirke Værløsevej. Widex af-

venter. 

John I. Allentoft oplyste, at der efterspørges nye lokalplaner fra man-

ge sider. Der foretages en løbende prioritering af, i hvilken rækkeføl-

ge der tages fat på opgaverne. Det politiske udvalg holdes orienteret 

om denne prioritering. 

Ole Bondo Christensen erklærede, at vi er villige til at se på konkrete 

behov for afvigelse fra højderestriktioner m.v. – og også dispensere, 

hvor det er hensigtsmæssigt. 

 

Status hensigtserklæring 

Ledigheden er fortsat på et lavt niveau i Furesø Kommune, mens den 

er markant stigende i resten af hovedstadsområdet. 

Et par af erhvervsrepræsentanterne kom med eksempler på virksom-

hedspraktik, hvor forløbet ikke har været hensigtsmæssigt, blandt an-

det manglende kontakt med Jobcenteret og praktik i en kantine på 

trods af ønske om noget andet. 
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Flemming Sommer oplyste, at der har været kontakt i de konkrete sa-

ger, men måske ikke tæt nok. Endvidere at borgerne placeres i virk-

somhedspraktik efter de kompetencer, de har i forvejen. Efteruddan-

nelse er også en mulighed og måske den bedste investering på længe-

re sigt, men budgetterne skal hænge sammen. 

Jesper Glyb har et godt samarbejde med Jobcenteret, men der er ud-

fordringer med sproget og udfordringer med rammerne, når prakti-

kanterne er sendt ud. Der mangler rådgivning. 

Solveig Bisgaard spurgte, om partnerskabsaftalen skal revideres, og 

gav udtryk for, at hvis man sænker dækningsafgiften, kommer endnu 

flere i arbejde. 

Preben Sandberg Pettersson svarede, at man arbejder på det. 

 

Fremtidige emner 

Solveig Bisgaard udtrykte sin utilfredshed med, at de enkelte punkter 

tager for lang tid, således at vi ikke når igennem hele dagsordenen. 

 

4. Orientering - Kort nyt fra erhvervsforeninger og er-

hvervsliv   
Solveig Bisgaard satte spørgsmålstegn ved, at CSR-prisen på nytårs-

kuren kan uddeles til kommunale institutioner, og brugte vendingen 

”kammerateri”. 

Jesper Glyb mener, det er svært at finde kandidater til prisen, og 

spurgte, om barren eventuelt kan sænkes. 

Flemming Sommer oplyste, at virksomhederne ikke indstiller sig selv 

til prisen. Advisory Board finder det vigtigt, at offentlige virksomhe-

der også indstilles. Det er Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, der 

beslutter, hvem der får prisen. 

Solveig Bisgaard medgav, at institutionernes arbejde skal anerkendes, 

men i et andet forum. 

Solveig Bisgaard gav udtryk for, at der er ”uendelig” lang behand-

lingstid vedrørende parkering i Farum Erhvervspark (siden oktober 

2016).  

John I. Allentoft svarede, at demokrati tager tid, og at også dette er et 

prioriteringsspørgsmål. 

 

Christian Aasted var utilfreds med dialogen med forvaltningen om-

kring Gammelgårdsvej, parkeringspladser, udvidelse af cykelsti og en 

amerikansk ejet virksomhed. 

John I. Allentoft oplyste, at han havde haft møde med Ole Kring, og 

at problemet herefter blev løst. Fint, at politikerne kan hjælpe. 
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Solveig Bisgaard erklærede, at det ikke burde være sådan, og efterly-

ste en kulturændring, så forvaltningen kan blive mere kundeoriente-

ret. 

John I. Allentoft sagde, at ingen er fejlfrie, men vi arbejder på at blive 

bedre. 

 

Mikael Boutrup: Furesø Erhvervsforening har fået ny hjemmeside og 

en Facebook-profil med markedsplads, som genererer nye medlem-

mer. Bymidten er nu også medlem af foreningen. 

Erhvervsforeningen holder julemiddag på Furesøbad den 7. decem-

ber. 

Mikael Boutrup er inviteret til møde i Trafik-, Bolig- og Byggestyrel-

sen på grund af Store Flyvedag. Udviklingen af Hangar 2 vil gavne 

Jobcenteret. Der er Store Flyvedag den 25. august 2018. Mikael Bout-

rup har fået afslag fra Naturstyrelsen på at holde Store Flyvedag over 

to dage. 

 

Jesper Glyb: Hareskov Elektric mangler elektrikere og må af den 

grund sige nej til praktikanter. Virksomheden vil gerne ansætte østeu-

ropæere, men de mangler indkvartering. Det er svært at finde over-

natningssteder. 

 

Lisette Thamdrup: Farum Bytorv starter et innovationsprojekt for 7. 

klasser i 2018, ”Hvordan får vi kundevognen til at blive på området?” 

Der er udfordringer med parkering ved Lidl, og der er hyret et privat 

vagtfirma lørdage op til jul til at sende bilisterne videre til parkering 

på taget. 

Farum Bytorv ønsker en kontaktperson i Center for By og Miljø. Det 

er svært at komme igennem til forvaltningen, senest i forbindelse med 

juletræstændingen. 

Farum Bytorv får ny centerchef den 1. januar 2018. Lisette Thamdrup 

holder afskedsreception den 19. december kl. 11-14 i Café Petrine. 

 

Berit K. Leth: Kollekolle fortsætter samarbejdet med Lille Værløse 

Skole, og det går rigtig godt. Skolens 6. klasser har lavet reklamefilm 

og mange spændende løsninger. Det er imponerende, hvad de kan.  

 

Torben Bo Toft Christensen: Regionen skubber på i forhold til mad-

oplevelser og iværksætteri. Smag på Nordsjælland samarbejder med 

en lille IT-virksomhed om en platform, lokaleoplevelser.dk, hvor man 

blandt andet finder særlige madoplevelser ved at købe julemaden lo-

kalt, ”de hemmelige oplevelser”, mikro-oplevelser langs Mølleåen 

m.v. 
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Camilla Hovard: Der sker spændende ting på Bymidten. Det vigtigste 

er at holde kunderne i Furesø. I Camilla Hovards otte år på Bymidten 

”rykker det mest” lige nu. 

 

Eva Vedel: Picnicfestival i 2018 i lille/stort set up afhængig af øko-

nomien. Der er mountain bike festival i samme weekend i samarbejde 

med Egedal. Festivalen arbejder med diversitet i forhold til alder, køn 

og branche – der skal være noget både for efterskoler og pensionister. 

 

Solveig Bisgaard spurgte, om der er en kultur i forvaltningen om ikke 

at bruge lokale håndværkere. 

Christine Brochdorf svarede, at både forvaltning og politikere gerne 

vil understøtte lokale leverandører, men der er lovgivningsmæssige 

rammer på indkøbsområdet, som vi skal overholde. 

Jesper Glyb mener, der er politisk velvilje, men at administrationen 

eventuelt vælger anderledes. 

Ole Bondo Christensen fastslog, at vi skal overholde loven. Vi ønsker 

at handle lokalt – den rigtige ting til den rigtige pris. 

 

5. Drøftelse - Planloven – i et erhvervsperspektiv  

Centerchef Elisabeth Wolstrup Gadegaard gennemgår ændringerne i 

Planloven.  

Fordele – ulemper i forhold til erhvervslivet i relation til Erhvervsud-

viklingen.   

 

Dette punkt nåede ikke at blive behandlet. Notat om planloven sættes 

på næste møde, og slidepakken sendes ud sammen med mødeindkal-

delsen. 

  

 

6. Opfølgning Indkøb/udbud 

Kort orientering om status på opfølgning og implementering af rap-

port v/Flemming Ipsen 

 

Dette punkt er udskudt til førstkommende EKU møde. 

 

7. Drøftelse - Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse 2017 

Dansk Industri offentliggjorde seneste undersøgelse primo september 

for 2017. 

1. Kort gennemgang af DI undersøgelsen – Flemming Ipsen 
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2. Hvilke perspektiver af erhvervsudviklingen fremover er de vigtig-

ste Furesø kommune bør satse på? Hvordan kommer vi i top10 

blandt Danmarks bedste erhvervskommuner 

 

Dette punkt blev udskudt til førstkommende EKU møde. 

 

8. Orientering/drøftelse – Erhvervsaffald 

Centerchef Elisabeth Wolstrup Gadegaard orienterer om erhvervsaf-

faldsgebyr. Herunder regler om fritagelse samt anvendelse af digital 

post. 

 

Punktet nåede ikke at blive behandlet. Notat om erhvervsaffald sen-

des ud sammen med dagsorden til næste møde. 

 

9. Kommende møder   

Fem møder i 2018 indkaldes via Doodle. Næste møde holdes senest 

medio februar 2018. 

 

10. Eventuelt 

 De samlede høringssvar vedrørende Kommuneplan 2017 har været 

forelagt Miljø-, Plan- og Teknikudvalget og forelægges alle udvalg i 

december. 

 Furesø Kommune afholder nytårskur for erhvervslivet den 4. januar 

2018 i Galaksen. 

 Ole Bondo Christensen takkede Lisette Thamdrup og John I. Allen-

toft for det store arbejde, de hver især har lagt i Erhvervskontaktud-

valget. 

 


